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Tisztelt Közgyűlés!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdésének 3. pontja értelmében a közterületek elnevezése a helyi közügyek, valamint a
helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé
tartozik.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. §
13./ pontja szerint „Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy
önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart
nyilván.”
A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló
303/2007.
(XI. 14.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint „A hivatalos földrajzi nevek
megállapításakor figyelemmel kell lenni a helyi lakosság élő névhasználatára, a települési
önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat, az egyéb szervezetek véleményére, továbbá a
természet- és társadalomtudományok eredményeire, a történelmi hagyományokra, különösen a
helytörténeti kutatásokra, az elpusztult települések nevére, ezen kívül a földrajzi környezetre, a
mező- és erdőgazdasági művelési szerkezetre, a nemzetiségi viszonyokra, a nyelvi és
nyelvhelyességi követelményekre. A nyelvhelyességi követelmények magukba foglalják a
mindenkori akadémiai helyesírás követését és az arra épülő szabályok betartását.”
Jelen határozati javaslat előkészítése során az idézett jogszabályok, valamint Debrecen Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek elnevezéséről, az elnevezésük
megváltoztatására irányuló kezdeményezésről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól
szóló 10/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete szerint jártunk el.
A határozati javaslat megfogalmazása előtt megtörtént az adott területek térképmásolatainak
beszerzése, a tulajdonjog vizsgálata és az elnevezéshez szükséges szakvélemények beszerzése.
A térképmásolatok, a tulajdoni lapok, illetve a szakvélemények a Polgármesteri Hivatal
(4024 Debrecen, Piac u. 20.) Szervezési Osztályának 52. számú helyiségében megtekinthetők.

1.
A thyssenkrupp Presta Hungary Kft. részéről kezdeményezés érkezett arra vonatkozóan, hogy
Debrecenben épülő gyáruk címének megállapításához kerüljön sor az ingatlanuk
megközelítését
szolgáló közterület (amint a mellékelt térképvázlaton látható: a 0204/4 helyrajzi számú
földterület 0204/38 helyrajzi számú és 0204/39 helyrajzi számú ingatlanokat nyugati irányban
határoló észak-déli irányú szakasza) elnevezésére. A cég az érintett közterület elnevezésére
névjavaslatot is tett, az általa javasolt név: Rugó utca.
A fenti közterület elnevezési kezdeményezést támogatva javaslatot teszek arra, hogy a
Vezér utca folytatásaként elhelyezkedő 0203/1 helyrajzi számú és 0182/5 helyrajzi számú
földterületeket, valamint a 0204/4 helyrajzi számú földterületnek a 0182/5 helyrajzi

számú út folytatásaként elhelyezkedő kelet-nyugati irányú szakaszát Vezér utcaként,
a 0204/4 helyrajzi számú földterület 0204/38 helyrajzi számú és 0204/39 helyrajzi számú
ingatlanokat nyugati irányban határoló észak-déli irányú szakaszát pedig Rugó utcaként
nevezze el a Közgyűlés (1. melléklet).

2.
A 17194/8 hrsz.-ú közterület elnevezésére a D-Profil Kft.-től érkezett kérelem. Az itt található
telephelyek képviselője névjavaslattal is élt: Nívó Park utca. Mivel e névjavaslatban két olyan
földrajzi köznév is található, amely közterületek nevében szokásos, a park és az utca, javaslom,
hogy a közterület a Nívó utca nevet kapja (2. melléklet).

3.
A 19189/3 hrsz.-ú utca lakója kéri a közterület Huba utcaként történő elnevezését. A
névjavaslat jól illeszkedik a környezetében található, honfoglaló magyar vezérek neveit viselő
utcák neveihez, ezért támogatandó. Mivel az elnevezni kívánt új közterület több földrészletből
áll – 19189/3; 19190/3; 19191/3; 19221/3; 19220/3; 19192/3; 19193/3; 19219/3; 19218/3;
19194/1; 19195/3; 19217/3; 19196/3; 19216/3; 19197/3; 19198/3 hrsz. –, ezért célszerű az
utca szakaszait együtt elnevezni (3. melléklet).

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a közterületek
elnevezésére vonatkozó határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Határozati javaslat:

A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének
3. pontja értelmében, figyelemmel a 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésére és
a 10/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletre
1./ Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén az alábbi új közterület neveket
határozza meg:
a 0204/4 helyrajzi számú földterület 0204/38 helyrajzi számú és 0204/39 helyrajzi
számú
ingatlanokat nyugati irányban határoló, észak-déli irányú szakaszának neve:
Rugó utca

Domokos Márton kert,

a 0203/1 és a 0182/5 hrsz.-ú földterületek, valamint a 0204/4 hrsz.-ú földterület
kelet-nyugati irányú szakaszának neve:
Vezér utca

Domokos Márton kert,

a 17194/8 hrsz.-ú földterület neve:

Nívó utca

Köntösgát,

a 19189/3, a 19190/3, a 19191/3, a 19221/3, a 19220/3, a 19192/3; 19193/3, a 19219/3,
a 19218/3, a 19194/1, a 19195/3, a 19217/3, a 19196/3, a 19216/3, a 19197/3, valamint
a 19198/3 hrsz.-ú földterületek neve:
Huba utca

Köntöskert.

2./ Felkéri a Szervezési Osztály, a Városfejlesztési Főosztály valamint az Igazgatási Osztály
vezetőjét, hogy a közterületek elnevezéséhez kapcsolódó intézkedéseket tegyék meg.
Határidő: azonnal
Felelős: a Szervezési Osztály vezetője
a Városfejlesztési Főosztály vezetője
az Igazgatási Osztály vezetője

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Debrecen, 2017. augusztus 18.

Dr. Papp László
polgármester

